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மு. சுந்தா முதலியாரவர்கள் 
மாணவருளெ ஈருவராகிய 
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அவர்களின் 

அன்பளிப்பு



ஷூ. 

கணப திதுணை . 

இருச்ற்றம்பலம். 

நீது மாலை 
Lp 6d (LP Lh 

பொழுிப்புரையும் 

இன 

ஆரணி ஜாகீர் காமக்கூர் தமிழ்ப்பண்டிதர் 

மரா ஸ்ரீ, 

மு. சுந்தர முதலியாரவர்கள் 

மாணவருளெருவராகிய 

ஈஈ. பெருங்கடம்பனூார் 

கு. ௩டடேசகாட்டாரால் 

இயற்றப்பட்டு 

CG eu aur it 

சுந்தர விராயகர் அச்சக்கூடத்இற் 

wy PS ew 

சாவிவாசன Fare dis 
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ர் 

சிட் 

பிரகடனம். 

இப்புத்தகம் வேண்டியவர்கள் 8ம் குறிக்கப்படுபவர் 

சளிடத்திற் பெற்றுக்கொள்ளலாம், 

பா. தேவராஜா சேட்டியார், 
ரகுகாதபுரம், 

ஆரணி ஜார், 

கி. முருகப்ப சேட்டியார், 
திமிரி, 

வாலாஜா தாலூகா, 

குப்பு சேட்டியார், 
உப்। |ப்பேட்டை, 

திமிரி போஸ்டு, 

புத்தக வியாபாரிகளுக்கும் பாடசாலை உபாத்தியாயர் 

களுக்கும் கமிஷன் சேர்த்துக்கொடுக்கப்படும், 

விலை ௮ணா ஒன்றே 

தபால் செலவு பிரத்தியேகம்,



உ 

இரச்சிற்றம்பலம், 

சாத்துகவிகள் 

  

ஆரணிடி, மு,கோபட் களார்க்கும் கம்பராமாயணப் 

பிரசங்கியுமாகிய Lo= 1 -itt = Lf, தெள்ஞூர் 

நாராயணயாவர்கள் இயற்றிய 
kids Camo யாசிரிய alms ge. 

aor su? ஓுரைநீதி நாற்றோர்ந்து தென்மொழிதேர் 

வாணர் மெச்சத 

தடமாளரல் விருக்கப்பா வினினீதி மாலையினை த் 

திரட்டித் தந்தான் 

றடவயலரசூம் பெருஙகட ம்பலூர்க் கு ரசாமிப் பெயர்வே 

டந்த செம்மல் 

ஈடமாடு மன்றிறைசாள் மறவாத நடராச 

நர்ட்டான மாதோ 

  

இட் _நாலாசிரியருக்குப் போதகா௫ரியரும் 

தமிழ்ப்பண்டிகருமாகிய அரி ஜாகீர் காமக்கூர் 

ம-£-ஏ£-ஸ்ரீ, மு. சுந்தா முதலியாரவர்கள் இயற்றிய 

சிமப்புப்பாயிரம். 

  

தேரசையாசி/ யப்பா 

உலகெலாம் பரவு முமையரன் மாலின் 

மலர்ச்சிலம் படியை வணஙய்கியரர் சிக்கு 

மர்தஇரங் கொண்டது மறையோ ரிடஞ்ச 

தந்திர மாகத் தவழ்வதும் பெரிய
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கவிகளாற் செய்த காவிபங் களுக்குச் 

செவியு௮ கண்ணாய்த் திகழ்வது மான 

al. ior LA) தன்னுள் வயங்குநீ திகளைக் 

முடமுனி தமிழிற் குலவிய (PLL Bi 

விருக்சுப் பாவாய் விரிச்ககன் பொழிப்பு 

முூரைத்தனை வோரு மோர்க்துய நீதி 

மாலை யெனப்பேர் வைக்கச் ச௪ட்டனன் 

அலை யங்களு மறச்சா லைகளுஞ் 

சரகையாய் வளருஞ் சசலவ எஞ்சேசர் 

நாகையைச் சார்ந்த ஞானியர் தங்கும் 

பெருங்க டம்பணூர் பேணிய தவக்தா 

லருங்குண மெல்லா மமர்ம்தொன்் முய்வந் 

BID BO BGT மோதிச் சிவனடி. 

மதித்துக் துதிப்போன் வாய்மைக் காகரண் 

பன்மா தாற்கள் பயின்ற 

ஈன்மா ணாக்க ஊடேசகா வலனே, 

ம-ஈ௱-ஸ்ர், முத்தமிழ் ரத்காகரம் சைவள்ரீ, 

ப. தி. பானுஈவி ஓவர்கள் இயற்றியது 

இலங்கெழி லரியவட. மொழிதன்னு 

ளியைந் தள பொருள் பலதிரட்டி 

ஈலங்கொளுநீதி மாலையென்றொன்றை 

ஈவின்றதற் குரையு ஈன்கியற்றிக் 

கலங்கலின் றெவருமுணர்ம் திடப்புரிரந்தான் 

கலைமகள் கண்ணருள் படைத்த 

பொலங்கொளுமேன்மை நடேசனென் றெவரும 

புகழ்தரு Loot) & 15 re லே,
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வந்தவாசி சோதிடம் சத்தாகவி மகாவித்வான் ம-ஈ-£-ஸ்ரீ 

வி. தரமராய முதலியார் ௮வர்களியற்றிய 

எண் சீர்க்கமீ2நடிலடி யாசிரிய விநத்தம் 

சர்கொண்ட பெருங்கடம்ப லூரில் வாழும் 

திருவிருக்குங் குருசாமி நாட்டார் வேளி 

னேர்கொண்ட கவத்துதிக்த பெருமை யாள 

னெம்மனோர்க் கதியன்ப னறுமுகத் தோன் 

ருர்சொண்ட அணையடிக டுதிககு நீசான் 

றரைகள் புகழ் ஈடேேசகவி நீதிமாலைப 

பேர்சொண்ட வோர்,நாலை விருகச யாபபாற் 

பேசினா னெவரிதுபோற் பேசி னாே 

  

வித்வான் வலலககர் ம-ஈ-॥/- ஸ்ரீ, 

வைத்தியலிங்கம்பிள்ளையவர்களியற்றிய 
வணபா 

கற்ற பயனுங் கழிநற் பிறவிதனைப 

பெற்ற பயனும் பெரிதடையச்--சொற்றா 

னலங்குலவச் செய்யு ணடையாற் பன்னீதி 

யிலங்கு ஈடேசக் கவிஞ னின்று 

  

சித்தூர் போர்டு ஐஸ்கூல் தமிழ்ப்பண்டிதர் ம-௱௱-ஸ்ரீ, 

தஞ்சை-அரங்கசாமிப்பிள்ளையவர்களியற்றிய 
மீவண்பா 

முப்பொருகாயோது முதனூற் பலவுணர்ற்து 

செப்பினா னீதி.நாற் றோர்திடவே---தப்பில் 

குருசாமி நாடார்தம் கோதிலாச் சரி 
Hares spr goo கோர்ந்து 

 



நிதி மாலை. 

விநாயகர் காப்பு, 

ஓத நீர்க்கடல் சூழுலகிற்பல 

நீதி மாலை நிகழ்த்த ரிமலியோ 

டாதியாம்பா னாரருளைங்கரன் 

போதமெய்ப்பதம் போற்றிப் பணிகுவாம் 
ச 

அவையடக்கம். 

  

கண்டு டன்முக்கிதேனுங் கலந்ததுபோ லினிதாகக் 

கவிசெய்வல்ல 

பண்டி தர்கண்முன் ௮ுணிவாய்ப்பலரீதி வடமொழியைப் 

பரிவினாய்க் து 

இண்டனைப்போற் றென்மொழியில் விருத்தப்பாவாய்ச் 

சிறியன் ளெ த்தினேனிம் 

மண்டலமேன் மாசகற்றிக்கொள்ளுவது மேலோர்கண் 

மாட்சியாமே 

அல. 

எழசீரடியாசிரிய விநத்தம். 

உலகனிற் கதிரோ ஜனொளிபசல்பரப்பு 

(pur மதியானவ ஸிசியில் 

இலகுவான் செய்த வினிய ஈல்லறமோ 

வெழில்பென மூவுலகினி லுக் 

திலகமாயப் பொலியுமல்லது மதியிற் 

சிறர்தவோர் பிள் எயின் புகழே
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BESANT NAGAR, MADRAS-600 090, 

Hobo தீரேம் புவனமும் பரவு 

மவன் குலமென்லும் வாழியவே, 

(இ-ள்) சூரியன் பகலொன்றையே விளக்குலான், சர்இிரன் 

இரவொன்றையே விளக்குவான், ஒருவன் செய்த றந்த சரும 

மானது மூன்று லோகத்திலும் விளஙகும், ஒருபுத்கின் சன்னு 
டைய நற்குண கற்செய்கையினால் வச்ச புகழால்) அவன் வமிசங்க 

ளெல்லாம் செழிச்ச, அயன்படைத்த ௮ண்டல்களெல்லாவற்றிலும் 
விளங்கும். 1 

மாசுள கலையை மருங்கணிர் தவனு 

மட்டிலா வன்ன முண்பவனுர் 

தேசுறச் தன்பற் றேத்திடா துண்போன் 

றின மூதயத்து மாலையினுங் 

கூசமிறுயிலை க் கொள்ளுவோ னிழிசொற் 

கூறுவோ ஸனிவர்களச் தன் போல் 

அசறு மேனி படைத்து வாழ்ந்தாலும் 

௮கலுவர் பொன்னைச் சத்தியமே, 

(இ-ள்) அழுக்குத் துணியைத்தரிப்பவன்,௮ இகமாய்ச்சாப்பிடுகற 

வன், ஒளிபொருர்ச பல்லைத் தலச்காமல், உண்பவன், சூரியோதயசத் 

திலும் ௮ஸ்தமான,திதிலும் அ௮ச்சம்விட்டுத் தூ௩குபவன், ௪தா வீண் 

பேச்சுகளைப் பேசுறவன், ஆ௫ய இவர்கள், இிருமாலைப்போல் அழ 

கைப் படைச்திருர் சாலும், தேவியை நீங்குவார்கள். (எ-று) 2 

தலமதி லொருவன் குலத்தொழில் செய்தல் 

தலையதா மல்லது வேரோ. 

குலமதிற் குரிய தொழிலையே செய்துட் 

கொள்ளுக லிடையதா மன்றி 

சலமிலா தென்றுஞ் சேவகஞ் செய்தல் 

சஞ்சலங் கடையிலும் கடையாம் 

புலைகளவா ஓப்வதைவிட வுபிரைப் 

போ க்குகலதி புக ழாமே,
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(இ-ள்) பூமியில் ஒருவன் சன்குலச்சொழிலைச் செய்து ஜீவிப் 

ug உச்தமம்.கேரோர் சொழிலைச செய்தல் மத்திமம். ௮சசச்சை த் 

சருவசான சேவகம் ரொயது இலிப்பது அதமம். திருடிச் வனம் 

செய்வசைவிட உயிரை விலெது ஈன்மையாம். (௭-2) 3 

HTT EEG Cey.vy arPrw oly st. 

பூதலத்தி லாடவரைக் காட்டி. ஓமே பொற்புறு 

பூங்குழலி னாக்கு 

வோதனமோ விருபாக மொப்பிலாப் பெருமதிதா 

னொரு கானகாகும் 

போதவலி யிருமூன் று பங்காகும் புல்லறிவோர் 

புகழ்ந்து பேக் 

காதலுறுங் காமசக மெண்மடங்கா மெனமறைகள் 

கழறு மன்றே, 

(இ-ள்) உலகத்தில் புருஷர்களுச்குமேல் பெண்களுச்கு௪ சாப் 

பாடு இரண்டு பங்கு, ௮றிவு சான்கு பங்கு,வலி ஆறு பங்கு, அற்பகுண 

மூடைய மூடர்கள களித்துப் பேசும்படியான காம இச்சை, எட்டுப் 

பங்கு என்று மேலாகிய வேதஙகள் கூறுகின்றன. (எ-று) 4 

அரியவரங்களை வறியோர்க் களிப்பவரு மழுங்கிய 

வாலயத்தை யன்பாயச் 

சரியாகச் சிர்திரு க்தி வேசுநா லாகமநால் 

சாற்றும் வண்ணம் 

மரியாத பூசைபுரி விப்போரும் பிணமடக்க 

மகிழ்வாய்ச் செய்வோர் 

பரிமேத யாகபல னடைவெனப் பன்னலூலும் 

பகரு மன்றே, 

(இ-ள்) தரித்திரர்களுக்குச் சானங்கொடுதச் தவர். க்ர்ணமடை 

ந்து பூஜை நைவேத்திய மிலலாதிருக்கெ சோயிலைச் சர்திருத்து 

வோர். ஆதரவற்ற பிணதச்சையடச்கஞ்செய்வோர். இவர்கள் ௮ஸ்வ 

மேதயாக பலனடை வார்கள். (௭-2) 5
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தன்முயர்ச்சி வர்தபொரு டலையாகு மிடையாகுர் 

கர்தை செல்வம் 

முன்பினுற்ற சோதரர்கள் பொருள்கடையா முனிவர்க்கு 

மோக மூட்டும் 
பொன்வளருக் கொடியிடையார் பொருள்கடையிற் கடை 

புகு மீதே (யாகும், 
அன்பழாறு பாதகங்கள் யாவையிலனுங் கொடிதெனழால் 

சொல்றது மன்றே, 

(இ-ள்) தான் சம்பாதித்த பொருள் உத்தமம். தகப்பன் வைத த 

பொருள் மத்திமம். தணைவருடைய பொருள் அதமம்.ஒருபெண்ணி 

னுடைய பொருள் அதமா தமம். (er- gv) 6 

மேதினியி லெழுத்துணாா வீணர்களுக் கனியமறை 

விடம தாகும் 

மேதினியிற் £ரணமாம் வலியில்லார்க் குண்டியது 

விடம தாகும் 

மேதினியிற் நரித்திரற்கு மிகுகாட் யெப்போதும் 

விடம தாகும் 

மேதினியில் விருத்தருக்கே விழைவுறுநல் Berm துணைவி 

விடம தாமே, 

(இ-ள்) உலகச்தில் எழுத்தின் பயனுணராச மூடர்களுக்கு 

மேன்மையைச்தரும் படிப்பு விஷமாகச் சோன்றும். ஜீரண சக்தி 

யற்றவர்களுச்குப்போசனம் விஷமாகத் சோன்றும், தரித்இரர்க்குச் 

ச.த்விஷயமே விஷமாகத் சோன்றும், வயது மு.இரர்சவர்களுக்கு 

இளம்பருவமுள்ள பெண்சாதியே விஷமாகும், (ஏ-.று) 7 

% இர்திமுன்னுண்ட வன்னத்தினை யினிப்பாச வுண்டு 

சந்தனக்குழம்பை யக்கற்றனிலிருந் தெடுத்து மேனிக் 

கந்தமாய்ப்பூசித் தண்ணீ ர.திற் ற்னதுருவைப் பார்த்தோ 

ரிந்திரசெல்வச்தைப் பெற்றிருக்கு மழிவ ராமே, 

ட டர இச் இி-பூனை 
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(இ-ள்) L420 Seo 9 Ait 6 Cursor gon FU er UAT, 2600 6s 

சந்தன ச்தைர் கல்லின்மேலிருர்சே பூரிக்கொண்டு சனதுவடிவச் 

தை நீரிலேபார்த் தவர் இவர்கள் இர் திரனைப்போல் மேலாகிய ரெல் 

வச்சை அடைந் திருந் தாலும் சாளுச்குசாள் குறைச்து கஷ்டச்சை 

யனுபவிப்பார்கள், (௪-3) 8 

அ௮ன்புடன்றன மனைவாயி யடுத்தபுதி பனையகற்றி 

யவன்சண் பார்க்கு 

இன்புடனன் ஸீர்பரு லிழிர்தகள்ளை யருர்தியகற் 

எணையா மன்றி 

ஈன்படுவாற் போனசர்தா ன்சொண்டு புசித்தாலதிக 

நலனுற் மோங்கும் 

வன்புடைய கோவின து வள்ஞார மதையுண்டல் 

மானு மன்றே, 

(இ-ள்) தன்மனையைத் சேடி வசத ௮தி௫யை விட்டு அவன் 

பார்க்க தாகபானம் செய்சால் அத இழிவு பொருந்திய கள்ளைக் 

குடித்தது போலாம். பரிசுச்சமாளிய அன்னத்தைப் பசித்தால் 

மேலானகுணமுடையபசுவினது மாமிரச்தை யுண்டத போலாம். 

கலிவிருத்தம், 

  

அரியசெல்வ மணியுமிச் கெவ்வன 

ம் ரியகோத்துா மரயுளள விலா 

amu Pr 3. யடையினு ஈன்மைசோ 

௮ரியகல்வி யிலான்்?.வ மாவனே, 

(இ-ள்) ிறர்சசம்பச் ஏ, அழகு, வாலிபம், வய, ஈல்லகோத்தி 

ரம்) நிகுபுகழ், இவைளிருர் தாலும், ஈல்வியிலலாசவன் பிணத்றுக் 
(REP DT GOMLET ATT RO. (௭- ஐ.)
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Bh goth காசியும் கருணிகளீ 

% வக்துவர (தாதர் வல்லதிகாரியும் 

அர்சுமாக வேற்போனு ம௱னியோர்க் 

கெந்தராளு மிடரைப் புரியுமே, 

(இ-ள்) பெருஈசாளி, அடிமைச்காறி, கணக்கன், மாற்று, ஈட 

கிராமாஇகாரி,பீரசைக்காரன்,௮ூப இ தஏழும்குடிகளை US gil, 

கலிப்பா 

கன்னியாக்கோ மேன்மை சுற்புறிலை KOM CHM 

அன்னுகரு் மோகிலத் தின் ஜெனியக ற்கே a Ga £ப்பாகும் 

பன்னரிய மறையான சும் பயிலல்குு) விற்கெழிலாம் 

(மன்ன னுபெருஞ் சரம் மிகு ini Pal IB ppl if சு சுணியாமே, 

(இ-ள்) உலாச்தில் பெண்ாளுச்கு அழகு ப .இிவிரசமாகும், 

குயி லுக்கு அமகு அசன் ஒஇரையேயாகும். குருவென்பவருக்கு HY (Gy 

மிகு கல்வி சற்றலாம். சபசிகளுக்கு அழகு சார் சமாகும், (௭- ற ) 12 

கலிர்சந்த விருத்தம். 

நாவதா லஓுயர்ற்தரெல்வ ஈண்ணி ஈன்மையைத்தரும் 

நாவதாற் கிராரரோடு Kavu mous On graven 

றாவதாரற் றனலனசன்று நலனில்காவல் சேருவார் 

நாவ தரற் ற்னனியுபிர்க்கு நாசமெய்தி விடுவே. 

(இ-ள்) ஒரு மனிதனுக்கு மேலான சம்பத்தும், பெருமையும். 

eposgor ACrrDsi முூசலோர் தன்னைவிட்டு நீம்சாமையும், 

ஏிறைச்சாலையும், உயிர்ச்சே தமும்,சனது காவினாலே வரும் (௪-2. 

மணமிலாது தனியிருக்கு மகளிரும் ware 

இண யிலா தளிக்ககா WB Lor தசேயும் வெம்புளித் 

துணையிலாக வணுமின் சொ அகளிலன்பு பொறைமுதற்் 

குணமிலா; G நோன்புகாளுங் கு குன் றலாகு மென் பவே. 
% deme ல மெய்யை. செனகல் மர. கவலைய கம பவ. வவ அவலை me tn, Mn a ay henner னையுள் 

வர். து-தாற று,
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(இ-ள்) எவ்வன சாலச்தில் சலியாணமில்லாமல் சனியே இருச் 

கும் பெண்ணும், சாபையிழ்ச்ச புச் தரனும், புளிப்பில்லா ச சாப்பா 

மம், சார் சமில்லாச சவமும் பபனடையா து. (எ-று) 14 

எழ$ரடியாசிரிய விநந்தம், | 

தாரணிகொ ளிறைவனுர் தனதினிய மருசனும் 

தருகதி யளிச்ச வல்ல 

சாரணிகொ டவசரித்தே வளரு செல்வலுச் 

இனமைய மேற்கு மவலும் 

வாரணிகொ ஞூயர்கொங்கை வாய்த்தமனைவியு Sari 

மனையிருப் பறியா மலே | கள் 

பேரணிகொள்் பொருளதிக மிடவில்லை யென்றுமனம் 

பின்னிடப் பேடு வரே, 

(இ-ள்) பூமீபையாளும் அரசன், சிறந்த முச்தியைக் சொடுக்க 

வந்து தி,ச்சஇளம்பிராயமுள்ள புத்தன், மருமகன், பிச்சைக்காரன்? 

தனக்குரிய பெண்சா இ, இவர்கள் வீட்டில் செல்வத்தின் உண்ண 

யின்மை அறியாமல் மனங்கோணும்படியாய்ப் பேசுவார்கள், (௪- று ) 

தினர்தினங் கலகமது செய்துதிரி கன் றவள் 

திருபெபவள் கணவற்கு முன் 

மனங்களித் துண்பவள் பிறர்க்குதவி செய்கின்ற 

மானபா புருட போடு 

கனங்குலுங்கிட மொழிக ளாடுபவ எயல்வீடு 

தன்னி லென்றுஞ் சார்பவள் 

இனங்கொண்ட. விவரைமகவீ ஊைற்துளா ரெனிலு 

மில்லிட்டு ரீக்க லினிதே, 

(இ.ள்) சதா சண்டையிட்டுச் திரிபவள், வீட்டிலுள்ள பொரு 

ஊ அபகரிப்பவள், புருஷன் உண்பசன் முன் உண்பவள், அன்னி 

யர்க்கு உசவிசெய்பவள,பரபுருஷசோடு பரிகாசம்பேடுச்சிரிப்பவள் , 

அயலார். மனையிலே எச்சோமும் தங்கிபிருப்பவள், இப்பெண்கள் 

பச் துப்பிள்ளேகள் பெற்றவர்களாயிருப்பினு௦ வீட்டிலிருர்து நீக்கப் 

16 பரிவார்கள். (எ-று)
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மங்கள மிகும்புவியை யிருமூன்று சாமேகி 

வலமாக வர்தபயலும் 

கங்கையிற் பத்தாயிரர் தாம்கூழ்கு வதில் 

கனமாக வந்தபயனும் 

rue சேவிற் பல.நாறு தாமுழுக 

தூயமையாய வற்தபயலும் 

௮ங்கமது நொர்தின்ற வன்னையடி. யொருதடவை 

யன பாய் வணங்கவருமே. 

(இ-ள்) ஒருவன் ஆற.தாம் பூமீயை வலம்லரத பயனும், சங்கா 

ஈதியில் பத சாயிரர்சரம் மூழ்கெயசால வர். சபயனு.ச, சே துவில் 

அசேச தாரூயிரர்தரம் மூழ்கியசால் வர்சபயனும, பெற்றதசாயை 

ஒருமுறை வணங்குவதால் வரும் (௪-று.) 17 

அறுசீரடி யாசிட்ய விநந்தம் 

வசுமதியிற் முசியிளை மருவினாற் றனக்குரிய 

மானம் போகும் 

பசியகிற விலைமாதர் சேர்க்கையினாற் பொருளழிக்து 

பழிப் புண்டாகும் 

இசையுறு மங்கலமிழர்க பெண்புணர்ச்சி வயதுடனே 

எழிலுங் குன்றும் 

வசையிலயன் மனைபுணர்ச்சி வாழ்வுமுக லானதும் 

மரண மாமே, [போய் 

(இ-ஷ் தாசியின் சேர்ச்கையால் மானம் போகும், வேயின் 

புனார்ச்சியால் பொருள் அழிச்து பழிப்புண்டாகும், வி சவையி 

னுடையபுணர்ச்சயோல் ஆயுள்குறைர்து அழகு கெடும், பரசார சங்க 

மத்.இினால் சசலமுங்கெட்டுமாணமுண்டாகும். (எ-று) 18 

சக்கிரியின் பாண்டங்கள் வெவ்வேருய் மண்ணொன்றே 

சமைந்தவச போல் 

மிக்கபல விதவணிகள் தட்டானாற் பொன்னொன்றே 
விளங்கினாற் போல்
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தக்கபஉ யோனியிலும் வந்த ங்கள் (ு.துந் 

சீனிமை யாக 

அக்கரவம் புனை பவனே ஜீவாகமா வாயங்கங் 

BLOT னன்றே, 

(இ-ள்) மண்ஒன்றே பலவடிவப் பாத் இிரல்களாவதுபோலகம், 

பொன் ஒன்றே ௮கேக அபாணமாவது போலவும், வெபெருமான் 

ஒருவனே அளவிலலாச ஜீவாச்மாவாக விளங்குஇருன். (எ-று.) 19 

காதலா கம்மை யீனுங் காரிகை யனுப விக்கும் 

வாதளை மகப் பெரறுத மாதறியா ளதைப் போல் 

பேதமில் லாமல் கற்மோர் பெருமையைக் கொஞ்சங் கொ 

காதினி லோதினாலுங் கயவர்க ளறியா ரர்தோ, [ஞ்சங் 

(இ-ள்) உலகத்தில் பிசவவேதனைப்படுபவளின் வருச்சத்தை 
மலடியறியாள. அசைப்போல், கற்றவர்களின் அருமை பெருமை 

களைச் கல்லாதவர் அறியார் (எ-று.) 20 

செல்லலை யளிக்கு கோயர் சிறுவர்கள் Bipot Perr 

சொல்ஓ சால்வகைய ருக்குச் சருதியின் விதித்த வாறு 

ஈல்ல கோன்புக ளிருர்நுஈ டக்க வெண்ணங் கொண்டாலும் 

இல்லாம லிடையிற் போகு மென்று சொல்லுவ ரான்றோரே 

(இ-ள்) கோயர், பாலர், இழவர் ஆசாரமுூடையவர், இவர்கள) 

விரதங்களை இடை.யில் விரவரகள, (எ-று,) 21 

இனிய சங்&தம் வீர மிணையிலாச் கவி சமைத்த 

லினிய மாதான மாகு மிவையெலா மெழிஜுற் போங்கு 

மினிய நற்கல்வி தன்னா லியற்கையாய்ம் தோன்று மல்லா 

லினிய வேழொருவர் சொல்லா லெவருக்கு முண்டா காதே, 

(இ-ள்) தித்இப்பானபாடல், செளரியம், அழகா தானம் 
கவித்வம், இிவைஈசொல்லாம் இயற்கையாய் வரவேண்டுமேயன் றி, 
ஒருவர் சொலலால் வராது (௭-று.) 22
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அன்பாகக் செய்கான மெவற்தினுக்கு மன்னமிடல் 

P| Do மாகும் 

அன்பாகப் புரிகின்ற நோன்புகட்குத் துவாதசியே 

யதிக மாகு 

அன்பாகச் கூறுகின்ற மர்திரத்துட் காயத்ரி 

யதா மாரும் 

அன்பாகக் தொழுதேத்துங் சடவுளிறு மீன்றவளே 

யதிக மாமே, 

(இள்) உலகச்தில ௮ன்னதானச்தைவிட வேறுதானமும் 

துவாச௫க்கு மேலான விரசமும், காயத்ரியைவிட வேறும் இரமும் 

தீன் தாயைவிட மேலான தெய்வமும், இலலை. (௭- று.) 23 

தெண்டிரைக் கடலை முன்னே சிகரியாற் 

கடைந்த நாளில் 

விண்டுபூ வாழுமாதை மேவினா னுமை 

பாகன் மேற் 

கொண்டெழு விடங்ரைக் கொண்டான் குவலயத் 

துள்ளோர்க் செல்லாம் 

௮ண்டிய செலல மிவ்வா ரூமெனச் 

சொல்வு நாலே, 

(இ-ள்) ஒசேயிடச்கில ஒரேகாலச்நில ஒருவருக்கு இலக்குமி 

யும், மர்றொருவருக்கு விடமுங், இடைச்துபோல இவ்வுலகத்தில் 

யாவர்க்கும் செல்வமும் வ. நுமையும் இவ்வாறே வரும். (ஏ-து.) 84 

மாண் தனக்குத் இம்பால் வாக்கினு 

மம்மர் கொள்ளு 

மாசுறு விடத்தைக் கைம்மா ற்ளித்திடு 

மதுபோற் கெட்ட. 

நீரருக் குபகாரர் தானிரர் தாம்புரிக் 

BL wo ger 

காசனஞ் செப்வா ரன்றிக் சளிப்பிளை 

நல்ெ டாரே,



14 

(இ-ள்) கொடிய விஷமுூடைய பாம்புச்கு, எ.சீதனை பிரியமா = 
பாலவார்த்து வளர்த்தாலும், அத வளரப்பவனுக்கு ஈஞ்சைக்கொடு 
பதுபோல், புலையருக்கு என்ன நன்மையைச் செய்சபோதிலும் 
அவர்கள் தீமை.பாயெ சாரியங்களைச செய்வாரேயன்றி நன்மை 
புரியார். (எ-று) 25 

Lover apa) ph செனித்திருக்கு மார்தர்களுக் குறுசனமோ 
மறலி போலா 

மெண்ணரிய பேராசை வைதரணி யெலுஈதிபோ 
லிலங்குந் தூய 

வண்ணமிகுங் கல்வியோ வானாட்டின் ருரபியைபபோல் 
மகிழ்ச்சியோ தான் 

புண்ணியர் தனம்போலப் பொலியுமென மாமறையும் 
புகஓு மன்றே, 

(இ-ள்) கோபம், ஏமனைப்போலவும், ஆசை, அச்ச எமபுரத்9ி 
லோடும் வைசாணி ஆற்றைப்போலவும், வாடப்பின் குணம், தேங் 
லோகத்தில் வ௫க்கும் காமதேனுவைப்போலவும், சர்சோஷம், பூர் 
சோட்டத்மைப்போலவும், இரச நிலவுலகத்தில விளங்கும், (a- ay 

காதலியும் புத்தகமும் கைப்பொருளு மன்னியர்தங் 

கைக்குப்போனாற் 

நீதுற்று வருமளைவி புத்தகமோ வேடெழுத்தின் 
By கன்று 

கோதுற்று வந்திடும் ரின்கொடுத்த பொருள்மிசக் 

குறைவாயக்குறுகு மென்றிப் 

போதமிகும் புலியோர்க ளோர்ந்திடபொற் போங்குமறை 
புகஓு மன்றே, 

(இ-ள்) பத்தினி, புச் சசம், பொருள், இவைகளை, ஒருவர் கை 
உ கொடுத்ால் பத்தினி, கர்பசன் ற வருவாள், புத்தகம், இழிர் து 
“நம், சனம், ருறைவாச வருமெள் று அழகியவேதம்சொலலும்(௭.று 

gC
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Bs Sur வயது செல்வம் செழுமனக் குறிப்பு மந்த்ரம் 

் & * x ந் * * உ 8 கழு 

நிப்பொழி மருர்து தாழ்வு மில்லவள் தோள் புணர்ச்சி, 

புறப்புறு தான மான மொன்பது மறிவின் மிக்கத் 

இறப்படு மனத்தோர் யார்க்குக் தெரிர்திடச்செப்பாரன்தே 

(இ-ள) தன்னுடைய வயது,செல்வம், மனச் திலிருச்கும் இரச 

தியம், சானடைஈ ச மாதிரம், உயிரைக சாககத்தகுந்த அ௮வுட்தம், 

சனக்குரிய தாழ்மை) மனைவியின் சேர்ககை, வலிவாயெ தானம், 

பெருமை, இரத ஒன்பசையும் அறிவித் சிற் சவாகள் ௮ன்னியருசி 

குச சொலலாகள (a- 2) 
98 

அரிகுருளை மூன்றின்றுங் கொடுவரியைநக் தீன்றுமுய 

தாமச தன்னுற் 
பெருகாமற் குறையுமிஈதப் பேருலகிற் பசுவொன்றே 

பெருமை யாக 

வொருசன் நின்றிடினு மதனுயறத்தால் விரிவாகி 

யோக்குமா போற 

திருகலிலா ஈல்லறமொன றேகாளு மிகசசெழிக்கச் 

| செய்யு மன்றே, 

(இ-ள) சயஃம மூனறு குட்டிகள் போட்டும, கொடிய குண் 

முடைய புவி 8ேது குட்டி கள போட்டும, அவைகளுடைய குஃம் 

BASE பலிதம்லலாமல, குழை GH போகனறது மேவமை பொழு 

திய பசுவானது ஒழுகன்றைப போடடாலும; ௮சன சருமடுணதச் 

தால வீசேவமாய நிரமபி இருககறது. ஆன சால புண்ணியமே 

Quer yo OF Yl eG gr WEF செயயும. (௪-து.) 20 

இல்லவள் புதல்வர் செல்வம் இவைமுதல் யாவு மாவி 

சொல்லாமற் போகுமபோதுதணையேனவோன்றும்வ
ாரா” 

மல்லாற் செய்யறமு மித மணவிணணும பரவுங் தீர் த்தி 

ஈல்லோர்க ணேசம போலெ காளினுக துய தாமே, 

(இ-ள்) பெண்சாதி, புததியா, செல்வம், மூ.தலீய யாவும் தன் 

உயிர்போகுக சாலத்தில கூடவராது. தாலெயச தருமமும் அர் 

தவத்தால் வர். ோத்தியமே ot Hug Ao glows வரும், மீ 

fit oo! ய் ம்


